
 

 

รหัสทัวร ITV1903296 
ทัวรรัสเซยี มอสโคว เมอรมังส เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน (TG) 
กรุงมอสโคว   พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอร่ี   ถนนอารบัต 
ละครสัตว   กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ เมอรมังส   Husky farm 
เซนตปเตอรสเบิรก   พิพิธภัณฑแอรมทิาช   พระราชวังแคทเธอรนี 
โบสถแหงหยดเลือด   ป�อมปเตอร แอนด ปอลด   มหาวิหารเซนตไอแซค 
 

 
 

☆Russia ตามลาหาแสงเหนือ 7วัน5คืน☆ 
รัสเซีย มอสโคว เมอรมังส เซนตปเตอรเบิรก 

ตามลาเเสงเหนือที่เมอรมังส รัสเซียเเบบไมงอวีซา ครั้งหนึ่งในชีวติกับการสัมผัสความ
หนาวเย็นสุดขั้วกับอุณหภูมิติดลบและ ชมปรากฏการณทางธรรมชาติอันสวยงามแหงที่ดิน

แดนหลังมานเหล็กเเละตื่นตาตื่นใจของการตามลาเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่
ประเทศ สหพันธรัฐรสัเซีย (Russian Federation)  

 



 

 

โปรแกรมพิเศษสุดเที่ยวครบจัดเต็ม รวมทุกไฮไลท 
 เยือนเมืองมอสโคว เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ศูนยกลางทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเงิน และการศึกษา 
 ชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซาร 
 ถายรูปแลนดมารคที่ วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รูจักกัน

ในนามโดมหัวหอม 
 ชมปรากฏการณทางธรรมชาตอิันสวยงามและตื่นตาตืน่ใจกับการลาแสงเหนือ 

Aurora 
 ชม พิพิธภัณฑแอรมิทาช ที่เก็บรวมรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลก 
 ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE)  
 อิสระชอปปم�ง OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 
 พิเศษ!! ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร

พลาด!!!! 
       พิเศษ ตุกตาแมลูกดก matryoshka ทานละ1 ช้ิน 
 

บนิหรู บินตรง สะสมไมล 50% สูประเทศรสัเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ราคาเด็ก 0 - 2 
ป 

(ไมเสริมเตียงพัก
รวมกับผูใหญ 2

ทาน) 

พักเด่ียว
เพ่ิม /

เดินทาง
ทานเดยีว 

ที่นั่ง หมาย
เหต ุ

06-12 พฤศจิกายน 62 69,900 ราคาเด็กไมเกิน2
ขวบ Infant 

ราคา 15,000 
บาท 

12,000 30  
20-26 พฤศจิกายน 62 69,900 12,000 30  
27พฤศจิกายน – 3ธนัวาคม 62 69,900 12,000 30  
23 – 29 ธนัวาคม 62 69,900 12,000 30  

 
 



 

 

 
ไฟลทบิน 

Departure Return 

TG974 BKK-DME 14.00-19.45 TG975 DME-BKK 22.05-
11.10+1 

 
วันแรก         กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว                 
  อาหารเย็น 

 
11.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ประตู 4 เคานเตอร D ของสายการบินไทย Thai Airways เจาหนาที่คอย
อํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติดแท็กกระเป�า  

14.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
สายการบิน Thai Airways โดยเที่ยวบิน TG974  

19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
(เวลาชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจากน้ัน นําทานเดินทางสูใจกลาง 
กรุงมอสโคว (Moscow)(ระยะทาง 46 กม./55นาที)    

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 
 หลังทานอาหารคํ่านําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
   ที่พัก :  Sunflower hotel / ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง       มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – ถนนอารบัต – 
ละครสัตว 

 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือที่2) 
นํ า ท า น เที่ ย ว ช ม เ มื อ ง ม อ ส โค ว  

(Moscow) เมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย เป น เมือง
ศูนยกลางของประเทศทั้งทาง
เศ รษ ฐกิ จ  ก าร เงิ น  แล ะ
การ ศึ กษ า เป น เมื อ งที่ มี
ประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป จากน้ัน นําทานเขาชมพระราชวังเครมลิน 
(Grand Kremlin Palace) สรางขึ้นมาพรอมกรุงมอสโคว เปนสถานที่เกาแก
ที่สุดของเมืองเคยเปนที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซาร
ปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอร
สเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากน้ัน 
นําท านเขาชม พิ พิธภัณฑอาร เมอรี่  (The 
Kremlin Armory) เป น ที่ เก็ บ ส ะส ม ข อ ง
เจาชายมัสโควี่ เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซีย ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษ
ที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 และเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวม
ทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจ
กลางเมือง สรางดวยหินแกรนิตและหินออน ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหิน
โมเสกที่มีความสวยงาม เปนเวทีศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตร
ของรัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมืองตางๆ 
สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานทีแ่หงน้ีใชเปนสถานทีจ่ัดงานในชวง
เทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเปนที่ตั้งของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงามอีกดวย



 

 

อยาง วิหารเซนตบาซิล (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดวยยอดโดม 9 
ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 
Postnik Yakovlev ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณของ กรุงมอสโคว ประเทศ รัสเซีย 
สรางโดยกษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพ่ือฉลองชัยเหนือพวกมอง
โกลที่กรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เมื่อป 1552 ผลจากชัยชนะครั้ง น้ีทําให 
ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศไดเปนปกแผน ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยู
บนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธคิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม 
น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปค.ศ.1995  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
(ม้ือที่3) 

บาย นําทานเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว 
(Moscow Metropolitan) เปนสถานีรถไฟใต
ดิน เปนสิ่ งกอสรางที่ ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวตางชาติ ให เห็นถึ งความยิ่ งใหญ ตลอดจน
ประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรรม
ประเพณี อันสวยงาม อัน เป น เสนห ดึ งดู ด ให
นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแตงของ
แตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟ
ระยา เครื่องแกว และหินออน จากน้ัน นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) 
เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารตางๆมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูป
เหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ใหทานอิสระเลือกชม ช
อปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4)  
                  หลังทานอาหารเย็นนําทาน ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดง

ของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต
ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดง ออกเปน 2 ชวง 



 

 

ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถายรูป
กับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย 

                  หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวงดการแสดงและบางครั้งการงดการแสดงไมมีการ
แจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ อาจจะเปลี่ยนจากชม
ละครสัตวเปน ลองเรือ Radisson Cruise ชมสองฝم�งแมน้ํา Moskva ซึ่งเปน
แมน้ําสายหลักสําคัญของกรุงมอสโคว 

  ที่พัก: Sunflower hotel /ART HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน  
    (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
วันที่สาม       มอสโคว – เมอรมังส – กิจกรรมตามลาหาแสงเหนือ                                

  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที5่) 
08.00 น. นําทานเตรียมตัวเดินทางสู สนามบินมอสโคว (ระยะทาง46 กม./55นาที) เพ่ือ

นําทานเดินทางสูเมืองเมอรมังสออกเดินทางจาก
มอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ 
เที่ยวบินที่ SU1320 
 *(สายการบินและเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลา
และสภาพอากาศ)* 

 เดินทางถึงทาอากาศยานเมอรมังส เมืองทาที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของรัสเซีย จากน้ันใหทาน
รับสัมภาระและเดินทางเขาสูใจกลางเมือง จากน้ัน นําทานเดินทางเขาสูตัว เมือง
เมอรมังส (ระยะทาง 23 กม./30นาที) เมืองทาของรัฐเมอรมังสหรือมูรมันสค อ
อบลาส Murmansk Oblast ตั้งอยูบริเวณอาวโค
ลา Kola Bay โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร
เปนเมืองที่อยูติดกับประเทศฟนแลนดและนอรเวย 
ซึ่งเปนเมอืงทาที่สําคัญในการมุงหนาสูเขตอารคติก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือ
ที่6)  



 

 

บาย นําทานเดินทางสุ เมืองโลโวซีโร (Lovozero) (ระยะทาง165 กม./2 ชม.) ตั้งอยู
ทางตอนใตของเมอรมังส เปนที่ตั้งของ หมูบานซามิ (Sami Village) หมูบาน
เล็ก ๆ ของขาวชนเผาซามิ พาชมอาคารตาง ๆ ภายในหมูบาน ทั้งที่เปนที่อยูอาศัย 
และอาคารกระโจม เอนกประสงค โดยจะมีที่ น่ัง
ลอมรอบ ใหชาวบานไดมา สาธิต เลาเรื่องราว
วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ของหมูบานน้ี นอกจากน้ี 
ภายในหมูบานยังมีกิจกรรมมากมายให ทานได
เพลิดเพลิน อาทิการป�อนหญาแหงใหกวางเรนเดียร, 
น่ังเลื่อนลากโดยสุนัขไซบี เรียนฮัสกี้แสนเชื่อง และขี่สโนวโมบิลสําหรับคนที่ชอบ
ความเร็วและความตื่นเตน  และสัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร
ลากเลื่อน (Deer sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ และใหทานไดสนุกตื่นเตน 
กับการขับรถสโนวโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ที่ทานสามารถขับรถไป
บนหิมะ ลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเราใจเปนอยางยิ่ง
(การนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร และ Snow mobile จะขึ้นกับสภาพอากาศ
และความหนาของหิมะ ถาความหนาของหิมะนอยไมสามารถเลนได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน) 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (ม้ือที่7)  
  ที่พัก: Azimut hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน

เดินทาง)  
                   ห ลั ง จ า ก เข า ที่ พั ก แ ล ว 

พรอมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม
เพื่ อนําทานเดินทางออกไป
ตาม ลาหาแสงเหนือ หรือ 
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ อ อ โ ร ร า 
Northern Light อีกครั้งซึ่ง
เป น ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ท า ง



 

 

ธรรมชาติที่มีแสงเรืองรองบน  ทองฟ�าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกิดขึ้นในบริเวณ
แถบขั้วโลก โดยบางครั้งจะเรียกวา แสงเหนือ หรือแสงใตขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด 
(ปรากฏการณแสงเหนือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติไมสามารถกําหนด
ลวงหนาไดการเห็นแสงเหนือจึงไมสามารถยืนยันไดวาจะเห็นหรือไมขึ้นอยูกับ 
สภาพอากาศเอื้ออําานวยและความปลอดโปรงของทองฟ�าในเวลานั้น) 

 
วนัที่สี่         Husky farm – ชอปปم�ง Local Market – สนามบินเมอรมังส – เซนตป

เตอรสเบิรก 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

(ม้ือที่8) 
นําทานเช็คเอาทและออกจากที่พัก จากน้ัน นําทานเดินทางไป

เยี่ยมชมฟารมสุนัขฮัสกี้ ซึ่งเปนสถานที่เพาะพันธุ
สุนัขและฝกสุนัขฮัสกี้  เปนสุนัขที่มีสายพันธุมา 
ยาวนานกวา 3,000 ป เพื่อใชในการลากเลื่อน
บรรทุกสิ่งของ หรือเปนพาหนะในพื้นที ่ที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได
กลายมาเปนสุนัขลากเลื่อนพันธุแท ที่มี ประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดใน
บรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากน้ีสุนัข ลากเลื่อนยังเปนกีฬายอดนิยม โดย
มีมัชเชอร (Musher) เปนผูบังคับเล่ือนในการ แขงขันแตละครั้งจนแพรหลายไปยัง
หลายประเทศในแถบขั่วโลก หากในวันที่เราเย่ียม ชมฟารมมีหิมะมากพอหรือ
ทางฟารมพรอม ทานยังสามารถทดลองน่ังลากเลื่อนสุนัขไดอีกดวย จนสมควร
แกเวลานําทานเดินทางกลับ   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที ่9) 
บาย          หลังรับประทานอาหารกลางวันนําทานไปยัง Local market ใหทานไดอิสระ

เลือกชม ชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูสนามบินเมอรมังส 
เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก ออกเดินทาง โดยสายการบิน
ภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU6346*(สายการบินและเวลาบินอาจมีการ
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลาและสภาพอากาศ) 



 

 

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่าที่ภัตตาคาร  (ม้ือที่10) 
                   ที่พัก: Park Inn Pribaltijskaya หรือระดับใกลเคียงกัน 
    (ช่ือโรงแรมทีท่านพัก ทางบรษิัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
วันที่หา         พิพิธภณัฑแอรมิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถแหงหยดเลือด - ป�อม

ปเตอร แอนด ปอลด – มหาวิหารเซนตไอแซค 
 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
เชา           รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่11) 
              นําเขาชม พิพิธภัณฑแอรมิทาช และ พระราชวังฤดหูนาว (THE HERMITAGE 

ART MUSUEM & WINTER PALACE) พระราชวังอันยิ่งใหญที่สรางขึ้นและ 
เปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนถึงป ค.ศ. 1732 สถาปนิกชาวอิตาเล่ียน, บารโตโลมิโอ 
ฟรานเชสโก ราสเตรลี ่ออกแบบดูแลการกอสรางจนถึงปค.ศ. 1754 ในรชัสมัยของ
พระนางแคทเธอร  รีน มหาราชินีอดตีทีป่ระทบัของ ซารแหงรัสเซีย ประกอบดวย
หองตางๆ ถึง 1,057 หอง มีบันได 117 แหง เปนที่เก็บสมบตัิลํ้าคาของราชวงศ 
รวมทั้งสมบัติจากทั่วโลกมากมาย ชมภาพเขียนของจิตรกรเอกชั้นเยีย่มของโลก
มากมาย อาทิเชน ไมเคิล แอง
เจลโล, ลีโอนาโดดารวนิชี,่ ราฟา
เอล, แรมบราน, เอลเกรโก, แวน
โกะห, ปกัสโซและศิลปนอ่ืนๆ 
รวมทั้งหองสําคัญตางๆ รวมถึง
หองมาลาไคท   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 12)  



 

 

บาย จากน้ัน นําทานเดินทางไปยัง พระราชวัง
แ ค ท เธ อ รี น  (CATHERINE PALACE) 
ห รื อ ห มู บ า น  พุ ช ก้ิ น  ( PUSHKIN 
VILLAGE) แ ล ะบ อ ย ค รั้ ง ที่ ถู ก เรี ย ก ว า 
“หมูบาน พระเจาซาร” เพราะที่น่ีเปนเมืองที่
พ ร ะ เจ า เซ น ต  ป เต อ ร ม ห า ร า ช ท ร ง 
พระราชทานที่ดินแกพระนางแคทเธอรีนซึ่ง
เมืองน้ีถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเปนอนุสรณแกกวีเอก
พุชกิ้น ในปค.ศ. 1937 เพราะกวีเอกผูน้ีเคย
ผานการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแหงน้ี ตัว
พระราชวังสรางขึ้นในป  ค .ศ . 1756 โดย
สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนผูที่มี ชื่อเสียง พระราชวัง แหงน้ีมีความสวยงามไมแพ
พระราชวังใดๆ ในโลก อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส 
หรือชอปปم�งสินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัยจากนั้น นําทานชมโบสถแหงหยดเลือด 
(Church of the Savior on Spilled Blood) หรืออีกเรียกชื่อวา โบสถแหง
การคืนชีพ (ระยะทาง 3.2 กม./10นาที) ตั้งอยูริมคลอง Griboedov เริ่มตน
กอสรางเมื่อศตวรรษที่ 17 ใชเวลากอนสรางยาวนานวา 20 ป สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 สรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงพระบิดา หรือพระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมบริเวณน้ี ในป ค.ศ. 1881 ภายใน
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงดวยฝมือจิตรกรกวา 30 คน ตัวโบสถเปนงานศิลปะแบบ
รัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาดวยโมเสจพรอมกับรูปภาพโมเสจขนาดใหญยักษ 
จากน้ัน นําทานชมดานนอก ป�อมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) 
เปนสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง St.Petersburg สรางในปค.ศ. 1703 เปน
อนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวย  ศิลปะแบบบารอกเพื่อใชเปนป�อม
ปราการในการป�องกันขาศึกรุกราน ตั้งอยูบน เกาะวาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky 



 

 

Island) ลักษณะเปนรูปทรงหกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร 
แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress)ชมดานนอก เริ่มสรางขึ้นเมื่อป
ค.ศ. 1712 ดวยการออกแบบของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันที่ 29 
มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแหงน้ีเพื่อเปนเกียรติแดนักบุญปเตอร และ
นักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร 
ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา 
ภายในทําการตกแตงดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโท
ดอกซทั่วไปและวิหารแหงน้ียังเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจาก
พระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระทั่งถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ 
จากน้ัน นําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S 
CATHEDRAL) สรางในปค.ศ. 1712 โดยมี
โดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอ
แซคเปนเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับ
การปรับปรุงเปนโบสถหิน และถูกสรางใหม
อยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 
ที่ปรารถนาจะใหวิหารแหงน้ีเปนวิหารที่มี
ความยิ่งใหญที่สุดของโลก พระองคจึงทุมเททั้งกําลังคนและกําลังทรัพยอยาง
มหาศาล เฉพาะยอดโดมใชทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหาร
ประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซึ่งใชเวลากอสรางยาวนานถึง 
40 ป  

คํ่า            รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่13) 
                   ที่พัก: Park Inn Pribaltijiskaya หรือระดับใกลเคียงกัน 
    (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)  
วันที่หก        Saspan train – กรุงมอสโคว- อิสระชอปปم�งที่ OUTLET VILLAGE 

BELAYA DACHA 
 อาหารเชา,เทีย่ง  
เชา              รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ

โรงแรม (ม้ือที่14) 



 

 

09.00 น.     จากน้ัน นําทานออกเดินทางสูสถาณีรถไฟ เพ่ือนําทานเดินทาง  กลับสูกรุง
มอสโคว 

                    ออกเดินทางจากเซนตปเตอรสเบิรกโดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan train 
เลขที่757* ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง (การเดินรถไฟและเวลาออก
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับชวงเวลา
และสภาพอากาศ)* 

กลางวัน เดินทางถึ งมอสโคว   รับประทานอาหาร
กลางวัน  ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 15)  

บาย นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA 
DACHA  ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมมากมาย  อาทิ เชน BOSS, CALVIN KLEIN, 
NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

    สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว เพ่ือเชคอิน
เดินทางกลับประเทศไทย 

22.05 น.  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย Thai Airways เที่ยวบินที่ 
TG975 

 
วันที่เจ็ด          ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  
11.10 น.     เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
 

 
*********************************** 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจดัจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน

การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยัง

ประสงคเดนิทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน

ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 
4.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 25,000 บาท 
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมดัจาํคาทวัร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ

จากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอม
หลกัฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน 
กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนา
กอนออกเดินทางตามขอตกลง มิฉะนัน้ถาแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว 
จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนนี ้

 
5.การยกเลิกและคืนคาทัวร  เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจอง

คาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้ง
กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ
เดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทาง
ไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวา
ทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

6.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeทีน่ั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุป

เทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรือระดบัใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพัก 

3 ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจาย
หองพักเด่ียวเพิ่ม) 

หมายเหตุเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรม 
- เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน 
และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพัก
ประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม 

- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
- กรณีที่มีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่
เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 

7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวม
ประกันสุขภาพ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 

7.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 



 

 

8.บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
 
7.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คาโทรศัพท 

เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทํา

การขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขบัรถ   50 USD /ทาน หัวหนาทัวรแลวแตความพึง

พอใจ 
7.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสอืเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 
25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย
14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตจุาก

การเดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการ
เดินทางไดจากบริษัทประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 

14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่



 

 

สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร  หาก
ทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆท้ังสิ้น 

 
 
 

************************************************* 


